
Hur är det möjligt att 

tala om kärlek i en

 ond värld? 

Och om att älska sin 

fiende? 

 

”Gud är kärlek”. Det är en av Bibelns kortaste trosbekännelser, 
lätt att lära sig utantill. I kärleken är vi nära Gud. 
 Men även om vi har upplevt kärlek kan det vara svårt att 
förklara vad kärleken är. Kärlek är så mycket. Ett mysterium. 
En kraft ”stark som döden” – står det i Bibeln. 
 Vänskap hör samman med kärlek. En vän är någon som man 
bara förväntar sig gott ifrån. Det är en stor gåva att ha en god 
vän. Och ett lika stort ansvar att själv vara en vän. Så är det 
med alla relationer – de är både gåva och ansvar. Att dela livet 
i en familj med föräldrar och kanske syskon, eller vardagen i 
en skolklass, ett idrottslag eller grannskap. Hur vi är mot andra 
påverkar dem och deras liv. Och omvänt – hur andra är mot 
oss påverkar hur vi mår. Relationer är gåvor som ställer krav. 
 ”Med en enda blick har du fångat mitt hjärta …”. Bibelns 
bok Höga visan har i alla tider vållat diskussioner. Hur ska tex-
ten tolkas och vad betyder det att Bibeln rymmer kärlekspo-
esi med en lovsång till – också den erotiska – kärleken mellan 
två människor? Jo, helt enkelt därför att kärleken är mer än 
vänskap, som förälskelse och sex till exempel. Sexualiteten 
är både en nödvändighet för fortplantningen och ett vackert 
uttryck för kärlek. Den rör vid vårt innersta och är ömtålig. 
Därför ska man vara rädd om sin sexualitet.

Men kärlek är mer ändå – kärlek är till och med mer än att 
tycka om. När Jesus säger att vi ska älska varandra, till och 
med våra fiender, så menar han inte att vi ska ”gilla” våra 
fiender. I så fall vore de inte våra fiender.  Att älska sina fiender 
betyder istället att se dem som medmänniskor med samma 
människovärde som vi själva har. Det är också kärlek. 
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Vad tycker du att en relation 
behöver innehålla för att vara kärleksfull? 

Varför är alla värda att älskas?

Hur  kan man visa att 
man älskar någon?
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